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Hösten har varit alltför torr för svampen även i år. Men vi bestämde ändå att genomföra aktiviteten 

under ledning av vår kunniga guide Bibbi Wallqvist, svampkonsulent. Svamputflykten lockade     

33 deltagare, som åkte bilkaravan ut till Värmdös skogar.  

Vi hittade flera arter fina matsvampar, mest olika soppar och kremlor, inga trattkantareller och inte 

heller svart trumpetsvamp. Bland matsvamparna fann vi många exemplar av Stolt fjällskivling,  

 

 

Bibbi Wallqvist, svampkonsulent, visar upp Stolt fjällskivling i olika stadier. 



 

 

Karljohan, Smörsopp, Strävsoppar, Sandsopp, Örsopp, Granblodriska och Kremlor av olika art. 

Andra arter var Kantarell, Blek taggsvamp, Motaggsvamp, Öronmussling, Citronslemskivling och 

Rosenslemskivling. 

 

     

En fin Karljohan.                                Sandsopp med blånande snitt. 

 

Motaggsvampen är en rödlistad art enligt Sveriges rödlista 2015 i kategorin NT, nära hotad. Den 

lever i symbios med tall och påträffas ofta i gammal tallnaturskog, ofta i hällmarksområden. 

Motaggsvampen har minskat i antal sedan 1960-talet och fortsätter att minska i takt med att 

naturskog med tall försvinner. Där motaggsvampen växer ensam eller bara i några få exemplar bör 

den inte plockas. 

Vi såg också en annan rödlistad art som växer i skogar och hagar med ek, gyllensopp, en relativt 

liten sopp med upp till 5 cm bred hatt och lysande guldgula porer. Gyllensopp är i Sverige rödlistad 

som sårbar, VU.  

 

    

Motaggsvampen är rödlistad NT, nära hotad.     Gyllensopp är också rödlistad VU, sårbar. 

 



  

                                                                                                          

Vi fick också en viktig genomgång av ett flertal oätliga eller mindre lämpliga svamparter. 

Svampförgiftningar inträffar varje år och några enkla regler att hålla sig till är: 

PLOCKA INTE och ÄT INTE   

Svampar med bruna hattar och bruna skivor – som pluggskivling                                                         

Svampar med vit hatt och vita skivor – som vit flugsvamp                                                                        

Svampar som växer på stubbar                                                                                                       

Fingersvampar – ätbara arter är svårbestämda                                                                                           

Angripen eller infekterad svamp – svamp är en färskvara                                                                                        

Ät ingen svamp som du inte är helt säker på.         

 

För information och frågor om matsvampar se www.svampguiden.com 

 

 

Innan hemgång var det genomgång av allas svampkorgar. 

 

 

 

 

 

 

Text Kerstin Lundén, foto Magnus Sjöstedt                                                        

http://www.svampguiden.com/

